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EDITORIAL 
Processo de paz caminha a bom ritmo  
 Beira (O Autarca) – São cada vez mais animado-
res os avanços que o processo de alcance da paz efectiva e 
definitiva está a registar. O início esta segunda-feira do 
processo de registo dos homens da Renamo a desmilitarizar 
é um passo importantissimo para a condução ao fim de um 
partido armado e oferecer garantias reais para o lançamento 
de uma paz efectiva e definitiva no país. Falar de paz num 
contexto de existência de organizações militarizadas recon-
hecidas pode representar uma fantasia, pelo que urge con-
gratular os consensos alcançados no diálogo directo entre o 
Presidente da República, Filipe Nyusi, e o Presidente da 
Renamo, Ossufo Momade. Não menos importante e digno 
merecedor de mensão honrosa é o comprometimento dos 
dois dirigentes e a postura de manutenção de diálogo per-
manente assumido por ambas partes. 
 Paralelamente, a aprovação ainda esta  manhã  pela 

Assembleia da República (AR) da lei da amnistia que irá 
beneficiar especialmente todos membros da Renamo que se 
envolveram em actos contrários a legalidade, tanto os men-
tores assim como os executores, veio aumentar ainda mais 
a confiança para a consolidação dos esforços de paz. É um 
importamte instrumento jurídico que irá contribuir sobre-
maneira no processo de promoção e consolidação do dese-
jado espírito de reconciliação nacional, fundamental para a 
garantia da unidade e inclusão dos moçambicanos. Estão de 
Parabéns os deputados das três bancadas parlamentares 
(FRELIMO, RENAMO E MDM) que em consenso aprova-
ram a lei proposta pelo Presidente da República, Filipe 
Nyusi, no quadro do seu esforço pessoal para o alcance da 
paz efectiva e definitiva no país. 
 Também é felicitável a recente iniciativa do Secre-
tário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), An- 
  tónio Guterres,  de  nomeação  do  Em-

  
 

  

Frase: 
Amor é aquilo que te dá tranquilidade, não dor 
de cabeça.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 
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terres, que esteve a dias em Moçambique para prestar a sua 
solidariedade para com as vítimas dos ciclones tripicais I-
dai e Kenneth que devastaram respectivamente as provín-
cias das regiões centro e norte do país, é vista como sinóni-
mo de reconhecimento internacional do trabalho em curso 
para o estabelecimento da paz efectiva e definitiva, e confe-
re maior legitimidade e credilidade ao processo que envol-
ve o Governo e a RENAMO. 
 Estamos expectantes que todo o dossier em tornno 
da paz efectiva e definitiva em Moçambique seja conclído 
até antes da data da realização das próximas eleições gerais 
(15 de Outubro), conforme o previsto e anunciado pelo Pre-
sidente Filipe Nyusi;e que se considera fundamental para 
que o país tenha eleições livres.■ (Redacção) 
 

baixador Mirko Manzoni, da Suíça, como seu Enviado Pes-
soal para Moçambique, com foco para o tratamento de 
questões relacionadas com o alcance do futuro próspero 
e pacífico para os cidadãos moçambicanos. Não só O 
Autarca felicita esta iniciativa, como a Embaixada dos 
Estados Unidos em Moçambique também felicitou ca-
lorosamente o Embaixador Mirko Manzoni, reconhe-
cendo a sua liderança no Grupo de Contacto Interna-
cional apoioando ao processo de paz entre o Governo 
e a Renamo, devendo com a nova posição continuar a 
desempenhar um papel fundamental na conclusão bem 
sucedida do processo de paz moçambicano. 
 Importa sublinhar que a iniciativa de  António  Gu- 
 

 

País celebra Dia Mundial de Luta contra o Tráfico de Pessoas 
 Beira (O Autarca) – Celebra-se amanhã, terça-feira (30JUL19) o Dia Mundial de Luta contra o Tráfico de Pessoas. 
O país irá celebrar a data com a realização de vários eventos em todas as províncias, com destaque para a realização amanhã 
de manhã, na capital provincial de Maputo, Matola, de um o Seminário sobre Tráfico de Pessoas, promovido pela Procura-
doria Geral da República (PGR). Este ano, o Dia Mundial de Luta contra o Tráfico de Pessoas será celebrado sob o lema: 
“Tráfico de Pessoas chama o Governo à Acção”. O 30 de Julho foi assinalado pela primeira vez em 2014, por determinação 
da ONU, que procurou com a data marcar um momento em que se reforça a preocupação e importância das medidas que têm 
vindo a ser tomadas na luta contra este tipo de crime que atenta tão gravemente contra os direitos humanos. Uma preocupa-
ção global assenta também na necessidade da continuação da adoção de medidas e desenvolvimento de estratégias para me-
lhor apoiar as vítimas deste tipo de crime.■ (Redacção) 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Temos o Dever de REDUZIR o Risco que a maioria 
dos Nossos Jovens Condutores Desafiam, ao guiarem! 

 

Estamos Atentos e Preocupados,  
 Os Jovens Condutores (pese embora foram licen-
ciados) mas, superestimam suas habilidades e o risco em 
sinistralidade, agrava-se! 
 Se por um lado temos atribuido oportunidades do 
primeiro emprego aos Jovens, por outro lado, devemos o 
dever de assegurar a responsabilidade acrescida de capaci-
tarmos os Jovens, aos actos profissionais, o que significa 
também, entre outras disciplinas, orienta-los a agirem con-
hecendo e dominando o risco (largamente deixado ao es-
quecido), para as actividades nas especialidades da aprendi-
zagem para a condução auto, gestão de frotas, serviços de 
assistência técnica automável, seguradoras e autoridades 
rodoviárias! 
 Olhamos apressadamente para os resultados, sem 
atribuirmos a importância ao percurso, meios e muito me-
nos aos valores dos que nos conduziram a isso. 
 Lamentamos e registamos que assistimos a esse 
desprezo, desde a indução, ensino, capacitação e adaptação 
aos valores em desafio, tendo em conta, comportamento, 
equipamento e meio ambiente, nos desempenhos, de que 
TODOS dependemos, nomeadamente sujeitos a condução 
de veículos que facilitam a vida a milhões de utentes na 
mobilidade e transportes rodoviários! 
 Certo de que em maioria estamos de acordo, 
então vejamos; 
 Apesar dos que guiam veículos automóveis, com i-
dades entre 18 e 26 anos serem responsáveis por mais aci-
dentes na estrada e fatalidades (nivel mundial) do que qual-
quer outra faixa etária, a maioria dos jovens condutores 
continuam energicamente juvenis convencidos sobre suas
  

habilidades na condução, como "boas" ou "excelentes", de 
acordo com estudos e pesquisas internacionais. 
 A pesquisa abordou milhares de condutores com i-
dades entre 19 e 21 anos e do resultado, transmitiu-nos que 
71 por cento acreditam que sua capacidade de dirigir é 
"melhor" ou "muito melhor" do que seus pais. 
 Os resultados destacam um desalinhamento entre 
sua falta de compreensão e desconhecimento sobre mé-
todos e disciplinas preventivas para a segurança no trân-
sito em critico manifesto, atendendo ao seu próprio com-
portamento. 
 Importa tomarmos em conta que o pensamento "is-
so nunca vai acontecer comigo"  é predominante na attitu-
de dos jovens condutores. 
 As distracções e a falta de atenção continuam a 
ser um problema critico em evolução para o geral dos con-
dutores, porém, ainda mais acentuado e agravando-se pa-
ra os jovens condutores, com 75% admitindo estarem dis-
traidos quando conversam com um ocupante ou passagei-
ro a bordo - um resultado de sinal crescente, relativamente 
a outras pesquisas do ano passado. 
 Os condutores principiantes estão entre os gru-
pos mais vulneráveis ao risco, nas nossas estradas. 
 Em 2012, os jovens de 19 a 21 anos representavam 
4% da população WA, mas estavam envolvidos acima da 
média em sinistralidade rodoviária, representando 7% das 
mortes na estrada. 
 A pesquisa também revelou que 46 por cento dos 
jovens condutores relataram ter visto seus pais usando um 
celular/telemóvel, enquanto dirigiam, e 71 por cento disse-
ram que estavam cientes de que seus pais estavam  guiando 
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em velocidade excessiva. 
 Em registo alguns Comportamentos de risco, 
constatados nos jovens condutores: 
 > 70% conduziam enquanto cansados, fatigados, 
incluindo alguns sob o critico estado de ressaca; 
 > 65% guiando distraídos por uma acalorada 
conversa durante a condução (abuso no uso do smart-
phone e ou distraidos com o ocupante/passageiro)   
 > 50% expressaram raiva de outros condutores 
gritando, gesticulando ofensivamente e dirigindo agres-
sivamente, em desafio muito próximo do perigo! 
 Em Alerta: 
 Com criticos resultados como estes, os pais, edu-
cadores no ensino universitário, técnico e profissional, 
inspectores, supervisores e gerentes são encorajados a se-
rem mais proactivos em fornecer aos jovens condutores, 
pelo menos a capacidade e boas práticas sobre os  indispen-  
  

sáveis aplicativos facilitadores e orientativos aos metodos e 
procedimentos da condução defensiva, como um termo re-
gular para a aquisição adequada das habilidades, avaliação 
do risco, procedimentos renovados face aos presentes 
meios de equipamento e actos preventivos em conformi-
dade actualizados, de modo a evitarmos que o risco, con-
tinue em progresso e se transforme em mais sofrimentos e 
severos custos. 
 Esperamos com apreço, que esta expressão, ener-
giee alinhamentos aos apropriados aplicativos inovadores 
conjugando valores harmonizados tendo em conta para a-
lém das novas tecnologias, também os impactos afectos 
aos maus hábitos, vícios, mitos e informalidades comuns 
na comunidade local, em foco a capacitação adequada aos 
desempenhos, no objecto da redução do risco, perdas, eco-
nomia e respeito pelo meio ambiente. 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات  ■التحی
 

FNB reforça investimento na sua transformação 

 Maputo (O Autarca) – Em 
linha com o seu plano de negócios para 
os próximos dois anos, em que o Ban-
co estará focado num ambicioso pro-
grama de transformação para tornar-se 
num parceiro cada vez mais relevante 
neste mercado, os accionistas do FNB 
Moçambique reforçaram o seu investi-
mento no Banco através de um aumen-
to de capital social no valor de USD 
4,7 milhões, como parte do plano de 
investimento estratégico a executar en-
tre 2019-20.     

 Segundo, Paulo Pereira, Ad-
junto do Administrador Delegado do 
FNB Moçambique, “os próximos 2 a-
nos, tal como previsto, serão de inves-
timento centrado na transformação, re- 
visão de todos os processos internos, 
tecnologias de suporte e também de e-
levado investimento no capital huma-
no. “Estamos a implementar a reestru-
turação, prioritizando o desenvolvi-
mento  das  nossas  competências  e  de  

 

excelência, as nossas infraestruturas 
tecnológicas e operacionais, melhoran-
do a qualidade e a comodidade no a-
tendimento dos nossos Clientes”. 
 O forte investimento na  Estra- 
 

tégia de Transformação do FNB Mo-
çambique irá garantir “um forte cresci-
mento a médio prazo, com os resulta-
dos a tornarem-se positivos a partir de 
2021”.■ (Redacção)  
 

Daviz Simango oferece ajuda alimentar à ADEMIMO 
 Beira (O Autarca) – O Presidente do Conselho Municipal da Beira, Da-
viz Simango, ofereceu kits alimentares aos membros daà Associação dos Defi-
cientes Militares e Paramilitares de Moçambique (ADEMIMO). A iniciativa inse-
re-se nas actividades de responsabilidade do Município.■ (R) 
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